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SSL و مزیت های استفاده از آن در سایت
نویسنده: ژان بقوسیان - تیم تحریریه مدیرسبز

SSL مخفف کلمه Secure Sockets Layer است. وقتی یک فایل یا اطالعاتی از 

کامپیوتر به سمت هاست ارسال می شود و از هاست هم اطالعاتی به سمت کامپیوتر 

به صورت  اطالعات  این  کنید  استفاده   SSL اطالعاتی  روش  از  اگر  می شود؛  ارسال 

کدگذاری شده است و دیگر کسی به راحتی نمی تواند اطالعات شما را هک کند.

کامپیوتر  از  کنید،  وارد  را  خود  بانکی  اطالعات  می خواهید  سایتی  در  کنید  فرض 

شما این اطالعات باید به شرکتی برود که از آن اینترنت گرفته اید، از آنجا باید به 

کسی  شاید  دراین بین  برسد.  اصلی  سایت  به  تا  شود  وصل  دیگری  کامپیوترهای 

بتواند اطالعات را دربیاورد.

بنابراین اگر کاری کنید که هاست یا سایت SSL را پشتیبانی کند، دیگر این مشکالت 

https://modiresabz.com


2

پیش نمی آید و همه اطالعاتی که کاربران سایت شما در یک فرم وارد می کنند 

به صورت امن ارسال می شود و مشکالت کمتر است.

برای اینکه بفهمیم سایتی SSL را پشتیبانی می کند یا به  صورت امن این ارتباط 

را وارد کنید. وقتی صفحه  باید در مرورگر خود آدرس آن سایت  اتفاق می افتد، 

Loud شد، اگر سمت چپ آن آدرس عالمت قفل ظاهر شد؛ یعنی این سایت از 

روش ارتباطی SSL استفاده می کند.

وقتی روی آن کلیک می کنید، خود مرورگر می نویسد Connection Is Secure و به 

شما این اطمینان را می دهد که در این سایت هر اطالعاتی را وارد کنید به صورت 

امن برای هاست ارسال خواهد شد.

استفاده از SSL سه مزیت دارد:
1. امنیت ارتباط

اولین مورد این است که ارتباط کاربران با هاست کامال امن خواهد بود، احتمال 

هک شدن و دزدیده شدن اطالعات کمتر است.

2. رتبه بهتر در گوگل
گوگل برای وب سایت هایی که از روش ارتباطی امن استفاده می کنند، امتیاز قائل 

است؛ یعنی اگر دو سایت دقیقا همه مواردشان مشابه باشد جز اینکه یکی از آن ها 

از SSL پشتیانی  کند و دیگری  نکند؛ احتماال سایتی که SSL را پشتیبانی می کند در 

رتبه بهتر و باالتری قرار خواهد گرفت.

3. رضایت خریدار
تمام مرورگرها وقتی به سایتی وارد می شوید که SSL را پشتیبانی نمی کند، پیامی 

می دهد که این سایت امن نیست و اطالعات خود را وارد نکنید. خیلی از خریداران 
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تا ببینند مرورگرشان این پیغام را داده است، منصرف می شوند و از سایتتان خرید 

نمی کنند و رضایت خوبی از سایتتان نخواهند داشت.

از  بسیاری  باوجوداینکه  باشد.   SSL به  مجهز  حتما  سایتتان  است  بهتر  بنابراین 

را   SSL که  دارد  وجود  امکان  این  ولی  می فروشند،  را   SSL گواهینامه  شرکت ها 

به صورت رایگان تهیه کنید.

SSL مراحل نصب
SSL 1. خرید یا تهیه

با خرید یا تهیه SSL چند سطر کد می دهند. این کد را باید در سایتتان وارد کنید 

با  بنابراین  می کند.  پشتیبانی   SSL پروتکل  از  سایتتان  افتاد  اتفاق  این  وقتی  و 

خرید SSL یک فایل TXT به شما داده می شود که در آن چند سطر کدهای ظاهرا 

بی معنی است که شما آن را کپی می کنید.

2. ورود اطالعات در پنل سایت
منظور این است که وقتی هاستی را می خرید، پنلی در اختیارتان قرار می دهند که 

با نرم افزار Direct admin یا CPanel ساخته شده است. در آن هاست اطالعات 

پنل ها  این  در  است.  نوشته شده   CPanel یا    Direct admin پنل  به  دسترسی 

گزینه ای به اسم SSL وجود دارد، کدی را که در اختیار دارید باید آنجا وارد کنید.

3. نصب پالگین
وقتی سایتتان از SSL پشتیبانی کرد، باید تمام آدرس ها با https شروع شود. برای 

 Really Simple SSL این کار پالگین های وردپرسی وجود دارد که معروف ترین آن

http است. وقتی این پالگین را روی سایتتان نصب کردید به صورت خودکار تمام

ها تبدیل به https می شود.
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